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seiben Szabolcska hangja békésen 
megfér az Ady-hatás leplezetlen 
jeleivel. Vagy miféle eredetűek ezek a 
híg, nagyhangú sorok ? 

Kékszemű, dacos, vad, mokány, 
Nótázókedvű, őspogány. 
Keménykötésű, víg legény, 
Szívében Kálvin, hit, remény. 
«Lelkem porháza», «szent magyar 

humusz», «az est, a tépett koldus», 
«csókeső kell az én kicsi babámnak», 
«pikáns hír ez, kérem» s még néhány 
ilyen banalitás ötlik szemünkbe a 
pároldalas, egy-két csinosabb verset 
is magában foglaló füzetecskében. 

Hasonló ösztövér füzet, mindössze 
8 oldal, mégpedig címlapostól, Gaál 
Ferenc «verseskönyve». Eddig az ő 
nevét sem olvastuk még sehol s e fél-
íves költői anyaggal aligha lesz ismer-
tebbé. Ő is eljutott a verselésnek 
átlagos rutinjáig s ennyire ügyes 
forma már jelentékeny tartalomhoz 
sem volna méltatlan. Egyelőre csak 
Petőfi-utánzatokat találunk a «gyüj-
teményben» : kivált a Felhőkre s 
Petőfinek pályája elején írt verseire 
emlékeztetnek. 

Ruzsinszky László könnyen han-
golódó lélek s még igen fiatal : versei-
ben ez a tavaszi hangulat kárpótol a 
kifejezés középszerűségeért. Egyik 
ciklusát «mélységek énekének» nevezi, 
de a szavak itt is csak szavak marad-
nak, nem árulnak el mélyebb élményt. 
Pársoros versei, melyek heinei szel-
lemességre törekszenek, villanyos fe-
szültség, csattanó nélkül valók. Egy 
költőnőnek többek közt ezt írja : 

Tíz év kövénél üdvözöl téged, 
aki az utat nemrég kezdte, 
akinek épúgy csodaszínekben 
halk húrokon zokog a lelke . . . 
E «csodaszíneket» sehogy sem tud-

juk felfedezni még Ruzsinszky László 
jóindulatú kötetében. 

Vitéz bábái Bay Miklós nevét 
szintén most látjuk először, vaskos, 

több mint tízíves kötete is azt mu-
tat ja , hogy még kezdő. It t aztán van 
virágoskertje a felkiáltó- és kérdő-
jeleknek. A lelkes, eszményi költő 
minden versét a pontos dátum, az év, 
a hónap és nap hármas emlékjelével 
ékesíti, mintegy megörökítve szinte a 
pillanatot is, melyben a költemény 
keletkezett. E költemények állandó 
hullámzást mutatnak, a költő hol 
magához, hol embertársaihoz, a világ-
hoz beszél, ha nem is az apostolok 
nyelvén, de igen lendületes külső 
gesztusokkal. Mi a versek tartalma s 
belső értéke, az Előszó is mutatja, 
melyet «Egy magyar» írt s a pársoros 
tájékoztató és vallomás magának a 
költőnek tollából. «Ha ezt a könyvet 
olvassuk, éget a versek tüze, szinte 
elfáraszt a sok mondanivaló» — ol-
vassuk «Egy magyar» ajánló soraiban. 
«Zabolátlan, nyers, faragatlan ma-
gyar őserő. Mintha a rég letűnt szá-
zadokból dobbant volna elénk egy 
ős magyar . . . Ennek a könyvnek a 
lapjairól a próféta hangja szól feléd, 
aki felráz, aki öntudatra ébreszt . . .» 

«A magyar feltámadás szent meg-
nyilatkozásai» — e szókkal fejezi be 
1933 november 30-án kelt bevezető 
sorait a szerző s amit nyujt , valóban 
annak látjuk, aminek szánta. Csak 
annyi a tévedés, hogy a nagy felada-
tot, mely elé a költő önmagát állí-
totta, nem elég hirdetni, meg is kell 
oldani azt s ezzel vitéz bábai Bay 
Miklós egyelőre még adósunk marad. 

Vajthó László. 

Komáromi János munkái. Gyüjte-
ményes kiadás, XVII—XX. kötet. 
Budapest, 1933. Genius. 

Téli, nyugodalmas esték, tavaszi 
séták és nyári pihenések megannyi 
emlékei ezek a kötetek. Az idegen 
leány, Reménytelen szerelem, Pataki 
diákok, Mit búsulsz, kenyeres? . . ., 
Rongyos gárda, Hé, kozákok!, Zúg a 
fenyves. S most mégis érdekes mindet 
a kezünkbe vennünk és újra lapoz-
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nunk. Vajjon olyannak látjuk-e e 
regényeket és írójukat, mint akkor, 
amikor először olvastuk? ! 

A gyüjteményes kiadás az élet-
pályán azt jelenti, hogy az író már 
bizonyos magaslatra jutott, ahol 
immár összegezhetők készségei és 
sajátságai. Állomás ez, melyen az 
életmű nagyjából készen van és ebből 
egyre teljesebb határozottsággal mu-
tatkozik meg a sajátos íróarc. 

Komáromi János, — aki kezdettől 
fogva a «Napkelet» kitűnő munka-
társa — nagy klasszikusaink vona-
lába törekszik. Őszintén, becsületesen 
és nagyon magyarul gondolkodik és 
érez, így írásaival nemcsak szórakoz-
tatni, esztétikai élvezetet nyujtani 
kíván, hanem önkénytelenül és való-
jában inkább csak a sorok között a 
nemzeti érzést, a magyar gondolatot 
igyekszik beleitatni olvasói lélekvilá-
gába. S törekvése korántsem hiába-
való, mert az ő nemzeti érzését a 
lövészárokban a vér és a tűz és a vas 
érlelte teljessé. Igy Komáromi alap-
élménye, valóságos életeleme a há-
ború s annak emlékezete. Mintha az 
ágyú üvöltő orkesztere avatta volna 
igazában íróvá a drótakadályok és 
golyózápor közepette. Oda vitte 
volna magával akkor lobogó fiatal-
ságát, a kicsi apai ház, a szülőföld, 
az édes-bús magyar tá jak emlékét és 
az első, nagyon tiszta és nagyon szent 
szerelem ízét és ebben a pokoli zajban 
a sok kósza emlék és drága íz mintha 
valami akaratba fogódzott volna 
egybe, hogy író legyen ez emlékek 
őrzője és mesélje el mindet azoknak, 
akik vele együtt kapták el fejüket 
szerencsésen a süvöltő srapnel elől és 
azoknak, akik az ő nemzedékük után 
következnek. Csak így kell lennie, 

mert nyúljon bár történelmi tárgy-
hoz, vagy időtől és kortól majdnem 
elvonatkoztatott lelket rajzoljon, vég-
zetesen és elkerülhetetlenül kicsen-
dül, vagy legalább is nagyon halkan 
és sejtelmesen ki-kiütközik a vezér-
motivum : a világháború emléke. 

Azt szokták mondani, aki a há-
ború poklából, a halál küszöbéről 
megtér és visszatalál a földi életbe, 
az magával hozza a távlatokból, 
nagyban és egészben való látást és 
annak megadatott a valódi ember-
ismeret. Innen van az, hogy Komá-
romi olyan élettel teljes alakról, — 
egyéniségekről írja regényeit. Akár-
melyik hősét idézzük, mind él, mind 
ember, mintha bizony a minden-
napokból leste volna el és vállalt 
volna közös sorsot velük az író. 
S lehet, azért élnek ennyire Komá-
romi emberei, mert megfestésükhöz 
sok színt használ palettájáról, lehető-
leg mindent elmond róluk. Az is le-
het, azért van ez, mert talán úgy 
keletkeztek regényei, hogy vissza-
gondolt azokra a szép éjszakákra, 
amikor rövid időre fegyverszünet 
volt és nem ropogott a puska, csak 
a tábortűz titokzatos és izgalmas 
lángja melegítette a fáradt bakaarco-
kat. S akkor ez a láng az egyik baka 
lelkében megbontott néhány húrt, 
mint régen az ősi mesetarisznyában 
és akkor egyszerre folyni kezdett a 
mesétmondó szó csodás özöne. — 
Mintha ezekre az éjszakákra emlé-
keznék az író. 

Komáromi tehát mesét mond, 
ezért stílusa könnyed. Hangja kicsit 
mélabús, majd kicsit hangoskodó, 
mint a háborús bakáé. De így szép ez 
és így igazán a világháború írója 
Komáromi János. Dénes Tibor. 




